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CÂMARA MUNICIPAL 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

Dispensa de Licitação Nº 003/2022 

CONTRATO 004/2022 
 

OBJETO: Fornecimento, quando neces-

sário, de Combustível, óleo lubrificante, e 

outros itens como, filtro de óleo lubrifi-

cante e filtro de combustível com troca 

inclusa para o exercício 2022. 
 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNCI-

PAL DE VEREADORES DE COLMEIA 

TO, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

Inscrita no CNPJ sob o N.º 

86.691.862/0001-23, estabelecida na 

Praça da Bíblia, S/N, Colmeia TO.  
 

CONTRATADA: AUTO POSTO DE 

COMBUSTÍVEL MOREIRÃO EIRELI, 

nome fantasia, SUPER POSTO TRIÂN-

GULO, Pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ 

sob o nº 14.788.267/0001-08, estabeleci-

da na Avenida Longuinho Vieira Júnior, 

1094, Colmeia TO, CEP 77.725-000. 
 

Dotação Orçamentária:  

01.01.01.031.2001.2.001; 

Elemento de despesa 3.3.90.39. 

Valor Total Contratado: R$ 48.277,20 

(quarenta e oito mil duzentos e setenta e 

sete reais e vinte centavos),  
 

Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2022. 
 

SIGNATÁRIOS: SR. ISAAC COSTA 

CARVALHO, inscrito no CPF: 865.223. 

451-53, sob o n.º, RG nº 319.633 SSP-TO, 

residente nesta cidade de Colmeia -TO. 
 

SRA. APARECIDA MOREIRA DE LIMA, 

Brasileira, Empresária, inscrita no CPF sob o 

nº 231.201.931-00, e RG nº, 1.261.003 - SSP 

– GO, residente em Colmeia TO. 
 

Câmara Municipal de Colmeia –TO, 10 

de março de 2022. 
 

ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente da Câmara 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Dispensa de Licitação Nº 004/2022 

CONTRATO 005/2022 
  

OBJETO: Fornecimento, quando necessário, 

de Gêneros Alimentícios - Material de Higi-

ene e Limpeza - Copa e Cozinha para Câma-

ra Municipal de Colmeia, gestão 2022. 
 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNCI-

PAL DE VEREADORES DE COLMEIA 

TO, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

Inscrita no CNPJ sob o N.º 

86.691.862/0001-23, estabelecida na 

Praça da Bíblia, S/N, Colmeia TO.  
 

CONTRATADA: CLEUDECI PEDRO-

ZA DA SILVA, nome fantasia, SUPER-

MERCADO ALIANÇA, Pessoa Jurídica, 

Inscrita no CNPJ sob o nº 28.884.976/ 

0001-93, estabelecida na Avenida Guaraí, 

1111, Colmeia TO, CEP 77.725-000. 
 

Dotação Orçamentária:  

01.01.01.031.2001.2.001; 

Elemento de despesa 3.3.90.39. 

Valor Total Contratado: R$ 22.290,44 

(vinte e dois mil duzentos e noventa reais 

e quarenta e quatro centavos). 
 

Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2022. 
 

SIGNATÁRIOS: SR. ISAAC COSTA 

CARVALHO, inscrito no CPF: 865.223. 

451-53, sob o n.º, RG nº 319.633 SSP-TO, 

residente nesta cidade de Colmeia -TO. 
 

SR. 026.886.571-00, e RG nº, 876406 - 

SSP – TO, residente na Cidade de Col-

meia TO. 
 

Câmara Municipal de Colmeia –TO, 10 

de março de 2022. 
 

ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente da Câmara 

_______________________________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Dispensa de Licitação Nº 005/2021 

CONTRATO 006/2022 
 

OBJETO: Fornecimento de Serviços de 

Acesso A Internet por Conexão Banda Larga 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Via Fibra Ótica para Câmara Municipal de 

Vereadores de Colmeia – TO, Gestão 2022 
 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNCI-

PAL DE VEREADORES DE COLMEIA 

TO, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

Inscrita no CNPJ sob o N.º 

86.691.862/0001-23, estabelecida na 

Praça da Bíblia, S/N, Colmeia TO.  
 

CONTRATADO: NELSON JÚNIOR 

MARQUES DA SILVA, nome fantasia, 

JALLA TELECOM E TECNOLOGIA, 

Pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ sob o 

nº 27.042.677/0001-49, estabelecida na 

Avenida Longuinho Vieira Júnior 575, 

CEP 77.725-000, Colmeia – TO 
 

Dotação Orçamentária:  

01.01.01.031.2001.2.001; 

Elemento de despesa 3.3.90.39. 

Valor Total Contratado:  

R$ 1.999,90(hum mil e novecentos e 

noventa e nove reais e noventa centavos),  
 

Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2022. 
 

SIGNATÁRIOS: SR. ISAAC COSTA 

CARVALHO, inscrito no CPF: 865.223. 

451-53, sob o n.º, RG nº 319.633 SSP-TO, 

residente nesta cidade de Colmeia -TO. 
 

SR. NELSON JÚNIOR MARQUES DA 

SILVA, Brasileiro, Casado, Empresário, 

inscrito no CPF sob o nº 056.833.631-36, 

residente na cidade de Colmeia -TO 
 

Câmara Municipal de Colmeia –TO, 10 

de março de 2022. 
 

ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente da Câmara 

_______________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 0018, DE 09 DE 

MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 279/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NA PRES-

10 de março de 2022 - Ano VIII - Nº 682 
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TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEC-

ÇÃO DE UNIFORMES, CAMISA, CO-

LETES, CAMISETAS E SERVIÇOS DE 

GRÁFICA NO GERAL, NO ATENDI-

MENTO AOS ANSEIOS DA PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMÉIA. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, com sede na Praça da Bíblia, 

s/nº, Centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 

02.070.746/0001-05, representado neste 

ato pelo Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS 

REIS, brasileiro, casado, portador da 

Carteira de Identidade nº 1.108.121 

SSP/TO, CPF nº 431.885.327-68, resi-

dente e domiciliado na cidade de Col-

méia-TO. 

 

CONTRATADO: NACIONAL EMPRE-

ENDIMENTOS LTDA, com sede na Q 

906 SUL AV LO lote 13, Plano Diretor 

Sul, CEP 77.023-392, Palmas-TO, inscri-

ta no CNPJ nº 13.543.878/0001-15, re-

presentado neste ato pelo Sr OZIEL DA 

SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador da Carteira de Iden-

tidade nº 680422 SEJSP/TO, CPF nº 

896.296.121-00, residente e domiciliado 

Q 906 SUL AV LO lote 13, Plano Diretor 

Sul , CEP 77.023-392, Palmas-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, honorários 

contratuais no que corresponde o valor 

total de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e 

novecentos reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 045 / Ação: Manu-

tenção e Gestão da Secretaria de Admi-

nistração / Dotação: 03.03.04.122. 

2093.2.204/ Fonte 1.500.0000.000000 / 

Elementos de despesa 3.3.90.39/70. 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência contado a partir da data de sua 

assinatura e findando dia 31/12/2022 

podendo o mesmo vir a ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos, com 

vistas a obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para a Administração de 

acordo com o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, obser-

vadas as alterações posteriores introduzi-

das nos referidos diplomas legais. 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 013/2022 

 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa especializada em 

limpeza, conservação, higienização e 

lavagem de veículos do fundo municipal 

de saúde e hospital municipal de Col-

méia-TO.” 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA – ESTADO DO TO-

CANTINS, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais e em conformida-

de com a Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Saúde Colméia-

TO, informa a necessidade da Contrata-

ção de empresa especializada em limpe-

za, conservação, higienização e lavagem 

de veículos do fundo municipal de saúde 

e hospital municipal de Colméia-TO. 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos huma-

nos em seus quadros para atender as pró-

prias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por dispensa, em razão 

do valor econômico se encontra estribo 

no princípio da economicidade, cujo 

teor é conexo com o princípio da pro-

porcionalidade, na medida em que deve 

há ver relação proporcional entre os 

gastos da Administração pública com o 

procedimento e as vantagens a serem 

auferidas com ele; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 

normas legais que possibilitam a dispensa 

do processo licitatório nos casos como o 

presente, principalmente o artigo 24, II, 

da Lei Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Secretaria Municipal de 

Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 
 

RESOLVE: 

Art.1.º Dispensar o procedimento de lici-

tação, nos termos do art. 24, inciso II, da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, para contratação 

da empresa ROBERTO FRANCISCO 

DE PAULA, inscrita no CNPJ sob o nº 

17.883.063/0001-36, no valor global de 

no valor total de R$ 16.300,00 (dezesseis 

mil e trezentos reais). 
 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
 

Poder Executivo Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês 

de março de 2022. 
 

VINICIO SOUZA MARTINS 

Secretário de Saúde 

_______________________________________ 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 018/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

contratação de empresa para prestação de 

serviço de confecção de uniformes, cami-

sa, coletes, camisetas, e serviços de gráfi-

ca no geral.” 
 

O PREFEITO DE COLMÉIA – ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribui-

ções legais e constitucionais e em confor-

midade com a Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Secretaria Municipal de Administração 

deste Município, que informa a necessi-

dade de contratação de empresa para 

prestação de serviço de confecção de 

uniformes, camisa, coletes, camisetas, e 

serviços de gráfica no geral; 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos huma-

nos em seus quadros para atender as pró-

prias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por dispensa, em razão do 

valor econômico do contrato encontra 

estribo no princípio da economicidade, 

cujo teor é conexo com o princípio da 

proporcionalidade, na medida em que 

deve há ver relação proporcional entre os 

gastos da Administração pública com o 

procedimento e as vantagens a serem 

auferidas com ele; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 
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normas legais que possibilitam a dispensa 

do processo licitatório nos casos como o 

presente, principalmente o artigo 24, II, 

da Lei Federal 8.666/96; 

 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Secretaria Municipal de 

Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1.º Dispensar o procedimento de lici-

tação, nos termos do art. 24, inciso II, da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, para contratação 

da Empresa NACIONAL EMPREEN-

DIMENTOS LTDA, inscritas no CNPJ 

sob o nº 13.543.878/0001-15, no valor 

global de R$ 16.900,00 (dezesseis mil 

novecentos reais). 

 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Exe-

cutivo Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, aos 09 dias do mês de março 

de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

DECRETOS 
 

Decreto nº 30/2022 

de 21 de fevereiro de 2022 
 

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em 

comissão de SUBSECRETÁRIO MUN. 

AGRICULTURA, PECUARIA E 

ABASTECIMENTO da Prefeitura mu-

nicipal de Colmeia-TO.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1. NOMEAR o Sr. ANTONIO FELIX 

NOGUEIRA GOMES FILHO, CPF 262. 

029.051-15, para o cargo em comissão de livre 

nomeação e exoneração de SUBSECRETÁ-

RIO MUN. AGRICULTURA, PECUARIA E 

ABASTECIMENTO da Prefeitura Municipal 

de Colmeia, Estado do Tocantins. 
 

Art. 2. Este Decreto entra em vigor no dia 

da sua publicação, retroagindo seus efei-

tos ao 01 de Fevereiro de 2022, revogan-

do as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA/TO, aos 21 (Vinte e um) 

dias do mês de fevereiro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Decreto nº 31/2022 

de 25 de fevereiro de 2022 
 

“Dispõe sobre o ponto facultativo para 

Prefeitura municipal de Colmeia-TO.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1. Fica decretado ponto facultativo 

em todas as repartições Públicas Munici-

pais nos dias 28 de fevereiro e 01 de mar-

ço, ambos de 2022, tendo em vista as 

festividades carnavalescas. 
  

Art. 2. Os órgãos e repartições Públicas 

de atendimento essenciais (Saúde e Lim-

peza pública) continuarão sua prestação 

de serviços normalmente. 
 

Art. 3. Este Decreto entra em vigor no dia 

da sua publicação, revogando as disposi-

ções em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia/TO, aos 25 (Vinte e cinco) dias do 

mês de Fevereiro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

Decreto nº 32/2022 

de 25 de fevereiro de 2022 
 

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em 

comissão de SECRETARIO MUNICI-

PAL DE INFRAESTRUTURA da Pre-

feitura municipal de Colmeia-TO, e dá 

outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1. NOMEAR o Sr. FELIX LEITE 

COSTA, CPF; 386.821.761-49, para o cargo 

em comissão de livre nomeação e exonera-

ção de SECRETARIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA da Prefeitura Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins. 
 

Art. 2. Este Decreto entra em vigor no dia 

da sua publicação, com seus efeitos a 

partir 01 de Março de 2022, revogando as 

disposições em contrário.  
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia/TO, aos 25 (vinte e cinco) dias do 

mês de Fevereiro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Decreto nº 33/2022 

de 25 de fevereiro de 2022 
 

“Dispõe sobre a nomeação de Subsecretário 

de Infraestrutura, e dá outras providências.”  
  
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1. Nomear o Senhor VANDIR ALVES 

DE SOUZA, CPF n° 270.092.701-04, para 

o Cargo de Subsecretário de Infraestrutura 

do Município de CoIméia-TO. 
 

Art. 2. Este decreto entra em vigor na 

data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos desde 01 de fevereiro deste ano, 

revogando disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia-TO, aos 25 (vinte e cinco) dias do 

mês de fevereiro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Decreto nº 34/2022 

de 03 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em 

comissão de Coord. Auditorias e Análises 

de Pagamentos da Prefeitura municipal de 

Colmeia-TO, e dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
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RESOLVE:  
 

Art. 1. NOMEAR a Sra. LAEDNA FER-

REIRA CAMPOS, CPF; 001.819.521-06, 

para o cargo em comissão de livre nomea-

ção e exoneração de Coord. Auditorias e 

Análises de Pagamentos da Prefeitura Mu-

nicipal de Colmeia, Estado do Tocantins.  
 

Art. 2. Este Decreto entra em vigor no dia 

da sua publicação, retroagindo seus efei-

tos a 01 de Março de 2022, revogando as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia/TO, aos 03 de Março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 48/2022 

de 11 de fevereiro de 2022 
 

“Dispõe sobre de diária ao Diretor de Es-

porte, e determinar outras providências.”  
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AD-

MINISTRAÇÃO, no uso de suas atribui-

ções legais e constitucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1. Conceder ao diretor MARCELO 

OLIVEIRA SANTOS, CPF n° 372.178. 

792-72, ocupante do cargo de Diretor de 

esporte, 01 (uma) diária, conforme lei 

municipal n°830/2017. 
 

Art. 2°. A diária refere em viagem para 

evento Esportivo na cidade Tocantinópo-

lis do Tocantins. 
 

Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 11 (onze) dias do 

mês de fevereiro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Portaria nº 49/2022 

de 11 de fevereiro de 2022 
 

“Dispõe sobre a gratificação de Servidor 

Público Municipal e dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1. CONCEDE gratificação de 

40%(quarenta por cento) sobre o salário 

base do servidor MIROSLAVE SILVA 

COSTA, SUBSECRETÁRIO MUN. DE 

EDUCAÇÃO, Matricula N° 3465, de acor-

do com a Lei Complementar Municipal de 

N° 644/2013, de 10 de junho de 2013. 
 

Art. 2: Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 01 de Fevereiro de 2022, 

revogando as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia-TO, aos 11 de Fevereiro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Portaria nº 50/2022 

de 25 de fevereiro de 2022 
 

“Dispõe sobre a nomeação do Fiscal de 

Contrato do Fundo Municipal de Saúde, 

e dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Nomear a servidora JOCIRENE 

PINHEIRO DIAS para o cargo de fiscal 

de Contrato do Fundo Municipal de Saú-

de do Município de Colméia. 
 

Art. 2º. Os membros desta equipe terão res-

ponsabilidade da Lei Federal n° 8.666/93, 

suas posteriores alterações, as regras, normas 

e princípios gerais da licitação. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia-TO, aos 25 (vinte e cinco) dias do 

mês de fevereiro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

Portaria nº 51/2022 

de 10 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a diária do Servidor Pú-

blico GERALDO JOSÉ DA SILVA, e dá 

outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º. Conceder ao Servidor: GERAL-

DO JOSÉ DA SILVA, CPF nº 

348.300.811-04, ocupante do cargo efeti-

vo, de assistente administrativo, 02 (duas 

diárias) no valor R$ 187,50 ( cento e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

sendo no valor total de R$ 375,00 ( tre-

zentos e setenta e cinco reais), conforme 

a Lei Municipal nº 830/2017. 
 

Art. 2º. A diária refere-se a locomoção do 

Servidor GERALDO JOSÉ DA SILVA  

para Palmas-TO, no Posto de Recrutamento 

e Mobilização ( PRM) no dia 14 de Março 

de 2022 e 15 de Março de 2022. 
 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

meia-TO, aos 10 de Março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Portaria nº 54/2022 

de 10 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a diária do Servidor Pú-

blico MARCELO OLIVEIRA SANTOS, 

e dá outras providências.”  

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Conceder ao Servidor: MARCELO 

OLIVEIRA SANTOS, CPF nº 372.178.792-

72, ocupante do cargo de Diretor de Espor-

tes, 02 (duas diárias) no valor R$ 262,50 

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), sendo no valor total de R$ 525,00 

(quinhentos e vinte e cinco reais), conforme 

a Lei Municipal nº 830/2017. 
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Art. 2º.  A diária refere-se à locomoção 

do Prefeito MARCELO OLIVEIRA 

SANTOS para Palmas-TO, para parti-

cipar de uma reunião na Assembléia 

Legislativa do Tocantins com o Depu-

tado Vilmar de Oliveira no dia 11 de 

março de 2022 e no dia 12 de março de 

2022 para participar da Assembléia 

Geral Ordinária 2022. 

 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  

 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO, aos 10 (dez) dias do 

mês de Março de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

LEIS 
 

Lei nº 951/2022 

de 10 de março de 2022 
 

“Cria o Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências.”  

 

O Prefeito do Município de COLMEIA - 

TO, no uso de suas atribuições legais e 

conferidas pela Lei Orgânica, faz saber 

que a Câmara Municipal APROVOU e 

ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1° Esta Lei institui o fundo munici-

pal dos direitos da criança e do adoles-

cente. 

 

DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRI-

ANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 2. Fica instituído o Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

que tem por finalidade dar suporte finan-

ceiro ao desenvolvimento de serviços e 

projetos destinados à proteção dos direi-

tos da criança e do adolescente no Muni-

cípio de Colméia/TO. 

 

Parágrafo único. O Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente, criado por esta Lei será vincula-

do ao CNPJ nº 02.070.746/0001-05 do 

Município de Colméia - TO para fins de 

movimentação de recursos e individua-

lização de seus atos segundo sua com-

petência. 

Art. 3. O Fundo dos Direitos da Criança e 

do Adolescente ficará vinculado ao Con-

selho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, a quem cabe aprovar as 

aplicações dos recursos dele oriundos. 

 

Art. 4. Os recursos financeiros do Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

poderão ser movimentados através de 

contas, abertas em agência bancária ofici-

al, com a designação específica do Fun-

do. 

 

Art. 5. Cabe ao chefe do Poder Executivo 

designar o servidor público que atuará 

como gestor e/ou ordenador de despesas 

do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, autoridade de cujos atos 

resultará emissão de empenho, autoriza-

ção de pagamento, suprimento ou dispên-

dio de recursos do Fundo. 

 

§ 1° O órgão responsável pela política de 

promoção, de proteção, de defesa e de 

atendimento dos direitos das crianças e 

dos adolescentes ao qual o Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente for 

vinculado deve ficar responsável pela 

abertura, em estabelecimento oficial de 

crédito, de contas específicas destinadas à 

movimentação das receitas e despesas do 

Fundo. 

 

§ 2º Os recursos do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente devem ter um 

registro próprio, de modo que a disponi-

bilidade de caixa, receita e despesa, fique 

identificada de forma individualizada e 

transparente. 

 

§ 3º A destinação dos recursos do Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

em qualquer caso, dependerá de prévia 

deliberação plenária do Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

devendo a resolução ou ato administrati-

vo equivalente que a materializar ser 

anexada à documentação respectiva, para 

fins de controle de legalidade e prestação 

de contas. 

 

§ 4° As providências administrativas 

necessárias à liberação dos recursos, 

após a deliberação do Conselho, deve-

rão observar o princípio constitucional 

da prioridade absoluta à criança e ao 

adolescente, sem prejuízo do efetivo e 

integral respeito às normas e princípios 

relativos à administração dos recursos 

públicos. 

 

Art. 6. Caberá ao Gestor do Fundo: 

 

I - Coordenar a execução do Plano Anual 

de Aplicação dos recursos do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

elaborado e aprovado pelo Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

II - Executar e acompanhar o ingresso de 

receitas e o pagamento das despesas do 

Fundo dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente, sendo sua contabilização inte-

grada a contabilidade geral do Município 

como Unidade Orçamentária; 

 

III - emitir empenhos, cheques e ordens 

de pagamento das despesas do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

IV - Fornecer o comprovante de doa-

ção/destinação ao contribuinte, contendo 

a identificação do órgão do Poder Execu-

tivo, endereço e número de inscrição no 

CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o n° de 

ordem, nome completo do doa-

dor/destinador, CPF/CNPJ, endereço, 

identidade, valor efetivamente recebido, 

local e data, devidamente firmado em 

conjunto com o Presidente do Conselho, 

para dar quitação da a operação; 

 

V-Encaminhar à Secretaria da Receita 

Federal a Declaração de Benefícios Fis-

cais (DBF), por intermédio da Internet, 

até o último dia útil do mês de março, em 

relação ao ano calendário anterior; 

 

VI comunicar obrigatoriamente aos con-

tribuintes, até o último dia útil do mês de 

março a efetiva apresentação da Declara-

ção de Benefícios Fiscais (DBF), da qual 

conste, obrigatoriamente o nome ou razão 

social, CPF do contribuinte ou CNPJ, 

data e valor destinado; 

 

VII- apresentar, trimestralmente ou quan-

do solicitada pelo Conselho dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, a análise e 

avaliação da situação econômico-

financeira do Fundo dos Direitos da Cri-

ança e do Adolescente, através de balan-

cetes e relatórios de gestão; 

 

VIII-manter arquivados, pelo prazo pre-

visto em lei, os documentos comprobató-

rios da movimentação das receitas e des-

pesas do Fundo, para fins de acompa-

nhamento e fiscalização; e 

 

IX- Observar, quando do desempenho de 

suas atribuições, o princípio da prioridade 
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absoluta à criança e ao adolescente, con-

forme disposto no art. 40, caput e pará-

grafo único, alínea b, da Lei nº 8.069 de 

1990 e art. 227, caput, da Constituição 

Federal. 

 

Parágrafo único: Deverá ser emitido um 

comprovante para cada doador, mediante 

a apresentação de documento que com-

prove o depósito bancário em favor do 

Fundo, ou de documentação de proprie-

dade, hábil e idônea, em se tratando de 

doações de bens. 

 

Art. 7. Cabe ao Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, em relação aos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente, sem prejuízo das demais atribui-

ções: 

 

I- Elaborar e deliberar sobre a política de 

promoção, proteção, defesa e atendimen-

to dos direitos da criança e do adolescente 

no seu âmbito de ação; 

 

II - Promover a realização periódica de 

diagnósticos relativos à situação da infân-

cia e da adolescência bem como do Sis-

tema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente no âmbito de sua com-

petência; 

 

III- elaborar planos de ação anuais ou 

plurianuais, contendo os programas a 

serem implementados no âmbito da polí-

tica de promoção, proteção, defesa e 

atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, e as respectivas metas, con-

siderando os resultados dos diagnósticos 

realizados e observando os prazos legais 

do ciclo orçamentário; 

 

IV- Elaborar anualmente o plano de apli-

cação dos recursos do Fundo, conside-

rando as metas estabelecidas para o perí-

odo, em conformidade com o plano de 

ação; 

 

V- Elaborar editais fixando os procedi-

mentos e critérios para a aprovação de 

projetos a serem financiados com recur-

sos do Fundo dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, em consonância com o 

estabelecido no plano de aplicação e obe-

diência aos princípios de legalidade, im-

pessoalidade, moralidade e publicidade; 

 

VI dar publicidade os projetos seleciona-

dos com base nos editais a serem financi-

ados pelo Fundo dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; 

VII - monitorar e avaliar a aplicação dos 

recursos do Fundo dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente, por intermédio de 

balancetes trimestrais, relatório financeiro 

e o balanço anual do fundo dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, sem prejuí-

zo de outras formas, garantindo a devida 

publicidade dessas informações, em sin-

tonia com o disposto em legislação espe-

cífica; 

 

VIII monitorar e fiscalizar os programas, 

projetos e ações financiadas com os re-

cursos do Fundo, segundo critérios e 

meios definidos pelos próprios Conse-

lhos, bem como solicitar aos responsá-

veis, a qualquer tempo, as informações 

necessárias ao acompanhamento e à ava-

liação das atividades apoiadas pelo Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

IX - desenvolver atividades relacionadas 

à ampliação da captação de recursos para 

o Fundo; e 

 

X-mobilizar a sociedade para participar 

no processo de elaboração e implementa-

ção da política de promoção, proteção, 

defesa e atendimento dos direitos da cri-

ança e do adolescente, bem como na fis-

calização da aplicação dos recursos do 

fundo dos direitos da criança e do adoles-

cente. 

 

Parágrafo único: Para o desempenho de 

suas atribuições, o Poder Executivo deve-

rá garantir ao Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente o suficiente e 

necessário suporte organizacional, estru-

tura física, recursos humanos e financei-

ros. 

 

Art. 8. São receitas do Fundo: 

 

I - Dotações consignadas no orçamento 

anual da Prefeitura, no mínimo 0,5 (zero 

virgula cinco) por cento da receita previs-

ta na fonte de recursos ordinários; 

 

II - Rendimentos das aplicações realiza-

das com recursos do fundo; III - recursos 

oriundos de receitas de recursos vincula-

dos, destinados ao Fundo; 

 

IV- Doações de pessoas físicas e jurídi-

cas. 

 

Art. 9. Poderão ainda, constituir-se recei-

ta do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, recursos oriundos de: 

 

I - Auxílios, subvenções ou transferências 

dos governos Federais e Estaduais; II-

legados, doações, contribuições e outras 

receitas que legalmente lhe possam ser 

incorporadas; 

 

III - recursos provenientes dos Fundos 

Nacional e Estadual dos Direitos da Cri-

ança e do Adolescente; de 

 

IV - Valores provenientes de multas de-

correntes de condenação em ações cíveis 

ou imposição de penalidades administra-

tivas previstas na Lei Federal nº 

8.069/1990. 

 

Art. 10. A definição quanto à utilização 

dos recursos dos Fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, deve competir 

única e exclusivamente aos Conselhos 

dos Direitos. 

 

§ 1° Dentre as prioridades do plano de 

ação aprovado pelo Conselho de Direitos, 

deve ser facultado ao doador/destinador 

indicar, aquela ou aquelas de sua prefe-

rência para a aplicação dos recursos doa-

dos/destinados. 

 

§ 2º As indicações previstas acima pode-

rão ser objeto de termo de compromisso 

elaborado pelo Conselho dos Direitos 

para formalização entre o destinador e o 

Conselho de Direitos. 

 

Art. 11. Deve ser facultado ao Conselho 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

chancelar projetos mediante edital especi-

fico. 

 

§ 1° Chancela deve ser entendida como a 

autorização para captação de recursos aos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente destinados a projetos aprovados 

pelos Conselhos dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, segundo as condições 

dispostas no art. 90 Resolução 137 do 

CONANDA. 

 

§ 2º A captação de recursos ao Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

referida no parágrafo anterior, deverá ser 

realizada pela instituição proponente. 

 

§ 3° Os Conselhos dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente deverão fixar percen-

tual de retenção dos recursos captados, 

em cada chancela, de no mínimo 20% ao 

Fundo dos Direitos financiamento do 

respectivo projeto. Da Criança e do Ado-

lescente. 
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§ 4° O tempo de duração entre a aprova-

ção do projeto e a captação dos recursos 

não deve ser superior a 2 (dois) anos. 

 

§ 5° Decorrido o tempo estabelecido no 

parágrafo anterior, havendo interesse da 

instituição proponente, o projeto poderá 

ser submetido a um novo processo de 

chancela. 

 

§ 6° - A chancela do projeto não deve 

obrigar seu financiamento pelo Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

caso não tenha sido captado valor sufici-

ente. 

 

Art. 12. O nome do doador ao Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente só 

poderá ser divulgado mediante sua auto-

rização expressa, respeitado o que dispõe 

o Código Tributário Nacional. 

 

Art. 13. Constituem ativos do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 

 

I - Disponibilidade monetária em bancos 

das receitas; 

 

II-direitos que porventura vierem a se 

constituir; 

 

III - bens móveis ou imóveis, com ou sem 

ônus, destinados à execução de progra-

mas e projetos. 

 

Art. 14. Constituem passivos do Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

as obrigações de qualquer natureza que, 

por ventura, o Município venha a assu-

mir, de comum acordo com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para implementação do 

Plano de Ação. 

 

Art.15. A despesa do Fundo dos Direitos 

da Criança e do Adolescente constituir se 

- á de: 

 

I-financiamento total ou parcial de pro-

gramas de atendimento de projetos e 

política voltados à criança e ao adoles-

cente, constantes do Plano de Ação e 

Aplicação; 

 

II - Desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos instrumentos de gestão, planejamen-

to, administração e controle das ações do 

Plano de Ação e Aplicação; 

 

V-desenvolvimento de programas de 

estudos, pesquisa, capacitação e aperfei-

çoamento dos recursos humanos necessá-

rios à execução do Plano de Ação e Apli-

cação; 

 

Art. 16. É vedada a utilização dos recur-

sos do Fundo dos Direitos da Criança e 

do Adolescente para despesas que não se 

identifiquem diretamente com a realiza-

ção de seus objetivos ou serviços deter-

minados pela Lei que o instituiu, exceto 

em situações emergenciais ou de calami-

dade pública previstas em lei. Esses casos 

excepcionais devem ser aprovados pelo 

plenário do Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

Parágrafo único. Além das condições 

estabelecidas no caput, deve ser vedada 

ainda a utilização dos recursos do Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

 

I- A transferência sem a deliberação do 

respectivo Conselho dos Direitos da Cri-

ança e do Adolescente; 

 

II - Pagamento, manutenção e funciona-

mento do Conselho Tutelar; 

 

III - manutenção e funcionamento dos 

Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 

IV - O financiamento das políticas públi-

cas sociais básicas, em caráter continua-

do, e que disponham de fundo específico, 

nos termos definidos pela legislação per-

tinente; 

 

V - Investimentos em aquisição, constru-

ção, reformas, manutenção e/ou aluguel 

de imóveis públicos e/ou privados, ainda 

que de uso exclusivo da política da infân-

cia e da adolescência. 

 

Art. 17. Os valores positivos dos recursos 

financeiros do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, apurados em 

balanço no final de cada exercício, serão 

transferidos para o exercício seguinte a 

crédito do mesmo Fundo. 

 

Art. 18. Todos os atos até então pratica-

dos pelo Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e Adolescente, bem como pelo 

Conselho Tutelar são válidos, visto que 

não há retroatividade na presente modifi-

cação redacional da Lei. 

 

Art. 19. O exercício efetivo da função de 

conselheiro constituirá serviço público 

relevante e estabelecerá presunção de 

idoneidade moral. 

 

Art. 20. Para cobrir as despesas decorren-

tes da execução da presente Lei serão 

utilizados recursos do orçamento munici-

pal. 

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICI-

PAL DE COLMÉIA-TO, aos 10 dias do 

Mês de março de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
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